
1.  Goods / Services are not received. Please provide the details in below.

 ไมไดรับดนิคา / บริการ (โปรดระบรุายละเอียดตามดานลาง)

 Please specify details description of the goods or services purchased. / โปรดระบรุายละเอียดและประเภทของสนิคา/บริการ ...........................................................................................

 Please specify the expected delivery date and agreed location of delivery. / โปรดระบวัุนทีแ่ละสถานทีท่ีร่านคาจะสงมอบสินคา/บริการ ...........................................................................

 I had contacted the merchant to inform of goods / Services not received on ........................................................... by Phone       E-Mail (Please attach document.)

 ขาพเจาไดตดิตอรานคาเพ�อแจงใหรานคาทราบเร�องไมไดรับสนิคาและบริการเม�อ ...................................................................... ทาง โทรศพัท E-Mail (กรุณาแนบเอกสาร)

2. Already cancelled this charge since ........................................................................................................................................................ (Please attach a copy of cancellation letter.)

 ไดทําการยกเลิกรายการกบัรานคาเรียบรอยแลววันที ่................................................................................................................................................. (กรุณาแนบเอกสารการยกเลิก)

 Please specify details description of the goods or services purchased. / โปรดระบรุายละเอียดและประเภทของสนิคา/บริการ ...........................................................................................

3. The merchandise /services did not match what was described at the time of purchase.

 Please specify how the merchandise or services was not described.

 สินคา/บริการไมเปนไปตามทีต่กลงจากทีร่ะบไุวในเอกสาร ณ ตอนทํารายการ โปรดระบรุายละเอียด

4. The merchandise received was damaged or defective. Please specify

 สินคาทีร่านคาจดัสง / สินคาชํารุด/เสียหาย โปรดระบรุายละเอียด .............................................................................................................................................................................................

 I had contacted the merchant to inform of damaged/defective merchandise on .......................................................................... (Please attach copy of defective merchandise.)

 ไดตดิตอรานคาเพ�อแจงเร�องสินคาชํารุด/เสยีหาย เม�อ ............................................................................................................................................... (กรุณาแนบรูปถายสนิคาทีชํ่ารุด/เสยีหาย)

5. The billed amount is different from the amount on the sales slip. (Please attach a copy of sales slip.)

 จํานวนเงินในใบแจงยอดไมตรงกบัจํานวนเงินในสลปิ (กรุณาแนบสําเนาสลิปทีถู่กตอง)

6. Duplicate transaction. (Please attach a copy of actual sales slip. รายการซ้ํา (กรุณาแนบสําเนาสลิปรายการทีใ่ชจริง)

7. Already paid this amount by cash or/-another credit card. (Please attach a copy of cash receipt / -or sales slip.)

 ไดชําระเปนเงินสด / หรือบตัรเครดติอ�นเรียบรอยแลว (กรุณาแนบใบเสร็จรับเงินเงิน / หรือสําเนาสลิปบตัรเครดติอ�น)

8. I did not transact this charge. (Please attach a copy of the past sales slip at this merchant,(if any).)

9. Others / เหตผุลอ�นๆ .............................................................................................................................................................................................................................................................

Investigation Request Form / หนงัสือขอตรวจสอบรายการ

To: Lotus’s Money Services Ltd. (บริษทั โลตสัส มนันี ่เซอรวิสเซส จาํกดั)

I, / ขาพเจา...........................................................................................................the holder of card number / ผูถอืบตัรเครดติหมายเลข

Reason of Investigation Request / เหตผุลท่ีขอตรวจสอบรายการ

request for an investigation of the following

Contact phone number /หมายเลขโทรศพัทตดิตอ: ทีท่าํงาน : .................................................... บาน : ............................................ มอืถอื : ........................................................

E-mail address : ......................................................................................................................................................................................................................................................

Date / วันที ่.....................................................................................
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* Baht 214 Investigation Fee per investigation request transaction (VAT inclusive)  / คาธรรมเนียมในการตรวจสอบยอด 214 บาทตอ 1 รายการท่ีขอตรวจสอบ (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  

Purchase Date

วันทีซ้ื่อสนิคา
Merchant Name ช�อรานคา

Transaction Amount / จาํนวนเงิน

Thai Baht / บาท Other Currency / สกลุอ�น

Cardholder Signature (ลายเซ็นเหมอืนกบัดานหลังบตัรเครดติ)

................................................................................................

transactions. / ตองการใหบริษทัฯ ตรวจสอบรายการตามรายละเอียดดงันี้

บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330                                                                                                               www.lotussmoney.com

Remarks / หมายเหตุ: To preserve your investigation rights, please attach required document as specified above, and return within  3 days by email address : CSM@krungsri.com  (size of attached file not over 5 MB). If you do not submit the required 
documents within specified period, the company can not proceed the next step of an investigation. The case has to be resubmitted and the current request will be automatically deleted from the system. เพ่ือรักษาสิทธ์ิในการขอตรวจสอบรายการของทาน กรุณา
แนบเอกสารประกอบตามท่ีระบุขางตน และสงกลับภายใน 3 วันโดยทาง email address :  CSM@krungsri.com  (ขนาดเอกสารแนบไมเกิน 5 MB) หากไมไดจัดสงเอกสารภายในเวลาท่ีกําหนด  บริษัทฯจะไมสามารถดําเนินการข้ันตอไปได และทานจําเปนตองสงขอโตแยง
ใหมอีกคร้ัง เน่ืองจากขอมูลเดิมจะถูกลบออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

I hereby confirm that my card has been in my possession all the time. ขาพเจาขอยนืยนัวาบตัรเครดติหมายเลขดงักลาวขางตนอยูในความครอบครองของขาพเจาตลอดเวลา I agree to pay 

for this charge together with interest and Investigation Fee* incurred if the investigation result reveals that the charge in question belongs to me or is under my responsibility. หากผล

การตรวจสอบเรียบรอยแลวพบวาเปนคาใชจายทีเ่กดิจากขาพเจาเอง หรือ ภายใตความรับผดิชอบของขาพเจา ขาพเจายนิยอมทีจ่ะชาํระคาใชจายพรอมดอกเบีย้และคาธรรมเนยีมจากการตรวจสอบยอด

* ทีเ่กดิขึน้ Yours sincerely, / ขอแสดงความนบัถอื 


